WÓJT GMINY BĘDZINO
76-037 Będzino 19
woj. zachodniopomorskie
Będzino, dnia 20 listopada 2013 r.
PP.6721.1.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BĘDZINO
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla potrzeb lokalizacji farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino w zakresie treści
załącznika graficznego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Będzinie uchwały Nr XXXIII/224/13 z dnia
12 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/80/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 września 2011 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb lokalizacji
farmy wiatrowej „WIERZCHOMINO” w gminie Będzino w zakresie treści załącznika graficznego do uchwały
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, to
jest od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 r. włącznie.
Dokumentacja wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 2.
Z dokumentacją można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr 94 31-62-540.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres Wójt Gminy Będzino, 76-015 Będzino 19;
2) ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, 76-037 Będzino 19, w pokoju nr 2, po telefonicznym
uzgodnieniu terminu pod nr 94-31-62-540;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, na adres e-mailowy ug@bedzino.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu jest Wójt Gminy Będzino.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest w tej sprawie prowadzone.

